
 

 

 
Mlynská 3, 040 01  Košice 

tel.: 0908 659 678 

sabolova@detskamisia.sk 

www.detskamisia.sk, IČO: 17315123 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ!        V Košiciach, 8. 10. 2018 
 

S blížiacim sa obdobím vianočných sviatkov si Vás naše občianske združenie dovoľuje osloviť s ponukou 

kresťanského vianočného výchovno-vzdelávacieho programu pre deti Vašej základnej školy. Detská misia pracuje 

s deťmi formou letných táborov, pravidelných klubov na školách, cez internetovú stránku a korešpondenčné kurzy pre deti, 

formou športových dní, programov v detských nemocniciach a v domovoch detí. Organizujeme tiež školenia a vydávame 

literatúru pre deti a pre dobrovoľníkov, ktorí s deťmi pracujú. V rámci svojej činnosti a v zmysle svojich stanov Detská misia 

už niekoľko rokov uskutočňuje vianočné programy na základných školách. V minulom roku sa vianočných programov 

zúčastnilo okolo 4.000 žiakov 1. stupňa ZŠ.  

 

Téma pre rok 2018 
 

PRAVÉ POSOLSTVO VIANOC: OBRAZ ALEBO RÁM 

 

Termín: 12. - 20. december 2018  

Program je určený žiakom prvého stupňa ZŠ. Trvá približne 45 minút a je spracovaný tak, aby deťom pútavou 

formou podal základné informácie o význame Vianoc, ktoré vychádzajú z historicko-biblických podkladov. Deti sa 

nielen veľa dozvedia, ale môžu si aj zasúťažiť vo vedomostnom kvíze, zaspievajú si vianočné piesne, vypočujú si 

vianočný biblický príbeh, predstavíme im internetovú stránku pre deti s názvom Hľadaj a nájdi, v prípade záujmu si 

môžu zobrať traktáty Detskej misie. Program sa môže konať v triede alebo postupne vo viacerých triedach, na chodbe 

alebo v telocvični. Ideálny počet detí na jednom programe je do 80 detí. 

 Tento program ponúkame pre školy úplne zadarmo. 

Prosíme, zvážte našu ponuku a v prípade záujmu nás kontaktujte na horeuvedenom telefónnom čísle alebo 
mailom do 28. novembra 2018.  

 
S úctou za Detskú misiu 

                  Ing. Andrea Sabolová 
 oblastný pracovník Detskej misie 

Detská misia® pôsobí na Slovensku od 7. marca 1991 ako občianske združenie pre prácu s deťmi  

a dorastom, registrované na MV SR VVS/1-900/90-3599-1. 

Detská misia pracuje na ekumenickom princípe a v súčasnosti pôsobí v 180 krajinách sveta.  

Viac informácií o nás získate na našej webovej stránke www.detskamisia.sk. 
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